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Munkaterv 

2015/16 

 

Tanév ideje: 

Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) 

Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) 

1. félév: 2015. szeptember 1 – 2016. január 22. 

2. félév: 2016. január 23-2016. június 15. 

2015/2016 

2015. augusztus 31. hétfő Tanévnyitó 

szeptember 1. kedd Első tanítási nap, alakuló ülés, tanévnyitó értekezlet 

szeptember 1-4. kedd-péntek Indító témahét, externátus 

szeptember 26. szombat (1) Tanítási nap 
Nyílt nap 
Családi nap – Mihály nap, Otthontanulás konferencia 
Szülői értekezlet 
Iskolaszék ülés 
 DÖK ülés 

október 17. szombat (2) Tanítási nap, családi nap: 
megemlékezés október 23-ról, budapesti kirándulás 

október 23-november 1. Őszi szünet 
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22, utána első 
tanítási nap: november 2. 

november 14. szombat (3) Tanítási nap, nyílt nap, családi nap: 
Márton nap – szombathelyi kirándulás 

november 23. hétfő 9 órától Nyíltnap a jövő évi elsősöknek 

november 30-december 4. Téli témahét 

december 5. (4) Tanítási nap, nyílt nap, családi nap: 
Szent Miklós nap az iskolában 
Konzultációs nap 
Drámás, zeneiskola vizsganap 
Tájékoztató a Szakközépiskoláról 

november 30. hétfő – december 18. 
péntek január 4. hétfő – 8. péntek 

ETO–s vizsgák 

2015. december 19 – 2016. január 3. 
péntektől vasárnapig 

Téli szünet 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18, utána első 
tanítási nap: január 4. 

20016. január 11-15. hétfőtől 
péntekig 

Félévi vizsgák 

2016. január 29. péntek Félévi bizonyítványok kiosztása 

2016. január 30 – február 3. Síszünet 



szombattól szerdáig Szünet előtti utolsó tanítási nap: január 29, utána első tanítási 
nap: február 4. (csütörtök) 

február 13. szombat (5) Tanítási nap, nyílt nap, családi nap: 
Farsang az iskolában 
Szakközépiskola tájékoztató 

február 15. hétfő 9 óra Nyíltnap a jövő évi elsősöknek 

február 29 – március 4. Tavaszi témahét 

március 5. szombat Állami munkanap, március 14. helyett 

március 14. hétfő Pihenőnap 

március 24 – március 29. 
csütörtöktől keddig 

Tavaszi szünet 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: március23. szerda, utána 
első tanítási nap: március 30. szerda. 

április 23 szombat (6) Tanítási nap Családi nap Szent György napi túra  

április 25-27. hétfőtől szerdáig szünet 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 22. péntek, utána első 
tanítási nap: április 28. csütörtök. 

május 18. szerda Nyelvi kompetenciamérés 6. és 8. osztály 

május 2. hétfő – május 27. péntek ETO-s vizsga 

május 21. szombat (7) Tanítási nap, nyílt nap, családi nap: 
konzultációs nap 

május 25. szerda Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztály 

május 30- június 3. hétfőtől péntekig Év végi vizsgák, záró vizsgaértekezlet 
Évértékelés, nyári témahét 

június 7. kedd Tanítás nélküli munkanap DÖK nap Wesselényi nap 

június 9. csütörtök Utolsó tanítási nap 

június 10. péntek  Tanítás nélküli munkanap Tantestületi kirándulás 

június 13 -15. hétfő-szerda Tanítás nélküli munkanap Nevelőtestületi ülés 

június 15. szerda Tanítás nélküli munkanap Nevelőtestületi ülés Év végi 
osztályozó értekezlet 

június 19. vasárnap Tanévzáró 
Családi nap, szülői értekezlet, iskolaszék ülés, DÖK ülés, 
Igazgató tanács értekezlet 
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